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Gemak, inzicht, duurzaamheid en 
actualiteit; het komt allemaal samen in 
het nieuwe platform van Accensys: 
Accensys Smart Building Solutions. Een tool 
die enerzijds zorgt voor het visueel maken 
van domotica binnen bedrijfspanden en 
daarnaast al jouw belangrijkste bedrijfsin-
formatie toont. Hoe? Anno Senten, 
eigenaar van de ICT-specialist, legt het uit.

Interview
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Ideale oplossing Ideale oplossing 

‘Onze software maakt het mogelijk om verschillende dom-

otica-toepassingen beschikbaar en visueel te maken in be-

drijfspanden. Een aanwezigheidssysteem zorgt er bijvoorbeeld 

voor dat je precies weet wie er het pand betreedt en wanneer 

de laatste werknemer het pand verlaat. Zo kun je instellen dat 

wanneer dat laatste gebeurt, de verwarming lager wordt gezet, 

de airco automatisch op de nachtstand gaat en ook het alarm 

kan op deze manier geactiveerd worden. Maar ook een recepti-

oniste is door deze oplossing verleden tijd: met een touchscreen 

beltableau in de toegangshal kan een klant zich gemakkelijk 

melden en opgehaald worden door degene die de afspraak 

heeft. Ideaal voor grote kantoorpanden en bijvoorbeeld be-

drijfsverzamelgebouwen.’

Talloze mogelijkheden Talloze mogelijkheden 

Eenmaal binnen gaat er voor zowel bezoekers, als voor de on-

dernemer en zijn medewerkers, een wereld open. ‘Het tweede 

belangrijke element van Accensys Smart Building Solutions gaat 

namelijk in op het inzichtelijk maken van allerlei vormen van in-

formatie. Hoe prettig is het als een bezoeker wordt verwelkomd 

op een scherm in de hal, waarbij hij gelijk de laatste stand van 

zaken in de wereld en de files kan checken? En ook voor het 

team op de werkvloer zijn er talloze mogelijkheden.’ Het plat-

form maakt gebruik van diverse standaard widgets, waarmee 

bijvoorbeeld het nieuws en het weer getoond kunnen worden. 

Maar er is nog veel meer mogelijk. ‘Wij kunnen maatwerk leveren 

door informatie en data te ontsluiten uit specifieke applicaties, 

zoals CRM-systemen, planningsoverzichten of financiële pro-

gramma’s. Daardoor kunnen wij de juiste informatie, die voor elk 

bedrijf en elke ondernemer anders is, realtime laten zien op een 

scherm. Voor OnderNamen is het bijvoorbeeld prettig om te zien 

welke nieuwe klanten zich hebben aangesloten, of hoever het 

magazine gevuld is voor de komende deadline. Wij kunnen kort-

om alle soorten KPI’s - van saleskanalen tot aan de opbrengst 

van de zonnepanelen op het dak - displayen.’ 

Uiteraard heeft Accensys zelf alle mogelijkheden rondom het 

nieuwe product tot in de puntjes uitgewerkt in haar eigen, com-

pleet verbouwde pand. ‘Voor ons is het een hele waardevolle 

toevoeging, omdat wij hierdoor proactief kunnen schakelen op 

eventuele storingen in de hardware van ons datacentrum. Dit 

wordt realtime weergegeven en is voor alle medewerkers inzich-

telijk. Maar naast de voordelen die het onszelf biedt, is het ook 

voor geïnteresseerden prettig om bij ons te komen ervaren hoe 

het platform werkt.’

‘Alles wat een ondernemer aan 
informatie wil displayen, 
kan met dit product’
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